
 
 

Strona 1 z 3 
 

 
STANOWISKO 

RADY PRACODAWCÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

W SPRAWIE USTAWY ZAMRAŻAJĄCEJ CENY ENERGII ELKTRYCZNEJ  

 

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, podobnie jak cała Polska, z niepokojem 

obserwowali pod koniec 2018 roku poczynania Rządu RP i Sejmu RP w sprawie rosnących 

cen energii elektrycznej. 

Początkowe deklaracje Ministra Energii o zrekompensowaniu rynkowego wzrostu 

cen energii, za sprawą przyjętej przez Sejm RP w dniu 28 grudnia 2018 roku ustawy o 

zmianie ustawy o podatku akcyzowym i innych ustaw – zmieniły się w ingerencję i 

naruszenie zasad rynkowych w odniesieniu do energetyki. Zamrożono wzrost cen energii 

elektrycznej czynnej, zamrożono wzrost stawek opłat sieciowych – dystrybucyjnych i 

przesyłowych. Redukując akcyzę oraz opłatę przejściową, obiecując dodatkowo 

rekompensaty dla sprzedawców energii zdecydowano się na znaczący wydatek z 

państwowej kasy rzędu ok. 5-7 mld złotych, które to pieniądze można by było znacznie 

lepiej aktywować. Odrębnym zagadnieniem pozostaje niewyjaśniona do dziś potrzeba 

notyfikacji przyjętej ustawy przez Komisją Europejską. Bez komentarza wypada pozostawić 

stan niepewności zrodzony pośpiesznymi działaniami legislacyjnymi,  niejednoznaczność 

przyjętej regulacji i trudności z jej interpretacją, kłopoty odbiorców, zwłaszcza biznesowych 

i samorządowych, z przeprowadzanymi wcześniej przetargami na zakup energii 

elektrycznej na 2019 rok i dalsze lata. 

W ocenie Rady Pracodawców RP – stan rzeczy zrodzony za sprawą wspomnianych 

działań legislacyjnych i ich następstw - zasługuje na krytyczną ocenę. Nikt nie lubi 

podwyżek cen, my także ich nie lubimy. Nie możemy jednak aprobować 

nieprzygotowanych właściwie i pośpiesznych działań w zakresie tworzenia aktów prawnych 

- kosztem zasad rynkowych. 

Pracodawcy RP poczuwają się do obrony tych zasad. Rada Pracodawców stoi na 

stanowisku, iż nie jest nam potrzebna tego rodzaju administracyjna ingerencja w sprawy 

gospodarcze, która może skutkować w wieloraki, zwykle negatywny sposób. Tak bowiem 
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zawsze się dzieje, gdy nie respektuje się mechanizmu rynkowego, działającego poprzez 

prawo popytu i podaży, kształtującego ceny rynkowe.  

Warto przypomnieć, iż 16 grudnia 1991 roku Polska podpisała Układ Europejski 

ustanawiający stowarzyszenie  między Rzecząpospolitą Polską z jednej strony, a 

Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony. W artykule 78 

tego Układu, Polska zobowiązała się do prowadzenia działalności w energetyce według 

zasad rynkowych. Chcemy, by polskie władze państwowe stale o tym pamiętały i 

niezmiennie te zasady stosowały. Od roku 1997, czyli od ustanowienia przez polski 

parlament konstytucji rynku energii w postaci ustawy Prawo energetyczne – podobna 

sytuacja nigdy nie miała miejsca. Nie odmawiamy Rządowi RP prawa czy wręcz obowiązku 

ochrony osób słabszych ekonomicznie lub wykluczonych. Jednak gdy te działania 

obejmują wszystkich obywateli – zaczynamy obawiać się reaktywacji  administracyjnej 

reglamentacji i w konsekwencji - gospodarki niedoborów. 

Rada Pracodawców RP nie ma wątpliwości co do tego, iż literalnie wypełniając 

swoje polityczne deklaracje Rząd RP, poprzez zamrożenie opłat sieciowych, wygenerował 

dodatkowo trudną sytuację dla operatorów systemów przesyłowego i dystrybucyjnych, 

należących w większości do Skarbu Państwa. Ale są tam też prywatni inwestorzy, 

instytucjonalni i indywidualni. Ich akcje z pewnością nie zyskają na wartości, na dywidendę 

też zapewne nie mają co liczyć. Operatorzy zostaną pozbawieni, bez prawa rekompensaty, 

części przychodów, finansujących inwestycje sieciowe. A to już zagraża rozwojowi tych 

spółek, bezpieczeństwu energetycznemu i niezawodności dostaw energii elektrycznej, co 

już bezpośrednio dotyka wszystkich odbiorców energii  

Pracodawcy RP z niepokojem patrzą w przyszłość. Mamy pełną świadomość tak 

przyczyn wzrostu cen energii, jak i doraźnego charakteru interwencji Rządu. Wzrost cen 

miał, ma i mieć będzie charakter strukturalny a nie koniunkturalny. Przesądza o tym polski 

miks energetyczny, z dużym udziałem wysokoemisyjnych źródeł węglowych, ze zbyt 

małym udziałem OZE. Z kolei wprowadzona osłona przed wzrostem cen ma ściśle 

określony, zaledwie roczny, wymiar czasowy. Rada Pracodawców RP widzi zasadniczą 

trudność  w pogodzeniu tych dwóch podejść.  

Rada Pracodawców RP zwraca się do Rządu RP o uczciwą refleksję  nie tyle nad 

przyczynami tak znacznego wzrostu cen w energetyce, ale przede wszystkim  nad 

możliwymi do szybkiego wdrożenia przeciwdziałaniami. Jedyną szansą, naszym zdaniem, 
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jest szybkie przystąpienie do rzeczywistej transformacji polskiej energetyki. Zachęcaliśmy 

do tego już od dawna, ale bez skutku. Zachęcamy nadal i służmy swoją pomocą w tym 

zakresie, chociażby w dyskusjach na Radzie Dialogu Społecznego, a także w publicznych 

konsultacjach projektu Polityki energetycznej Polski do 2040 roku lub projektu Krajowego 

Planu na rzecz energii i klimatu na lata 2020-2030. 

 

 

 

 


